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Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak
- gbnr 177/32 - Randulf Valle

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19 for å fravike kravet om torvtak
i reguleringsplanen for Gammelvollia hyttefelt.
Saksopplysninger
Bakgrunn
CK Nor Bygg AS ved Leif Erlend Hjelmen søker på vegne av Randulf Valle om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Gammelvollia hyttefelt for å kunne bygge fritidsbolig uten torvtak.
Fritidsboligen skal oppføres på eiendommen gbnr 177/32.
Beliggenhet
Eiendommen gbnr 177/32 ligger ca 10 km sør av Budal snetrum langs FV 6556.

Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Plassering av omsøkt tomt er vist med rød pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr 177/32 ble iht Matrikkelen opprettet 23.11.2017. Eiendommen er per tid
ubebygd.
Planavklaring
Det omsøkte arealet er i reguleringsplanen for Gammelvollia hyttefelt (planID: 50272009008)
avsatt til områder for fritidsbebyggelse. Ca 1/3 av de regulerte tomtene i feltet er realisert.

Figur 2: Reguleringsplanen Gammelvollia hyttefelt. Aktuell tomt er anvist med rød pil.

Av bestemmelse i planen fremgår følgene:
Tak skal ha torv
Det er tidligere gitt to dispensasjoner fra hytteplanen. Begge har omhandlet å avvike regulert
takvinkel med 2 grader og begge er vedtatt delegert.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Opplistet nevner søker følgende fordeler med å gi
dispensasjon:
 Shingel er en type ikke-reflekterende materiale som er mye brukt på hytter i hele
landet. Materialet har dermed en av de samme kvalitetene som torvtak, nemlig et
nøytralt uttrykk som gir god naturtilpasning. Dette hensynet er dermed ikke tilsidesatt.
 Ortofoto viser at det allerede er en overvekt av shingeltak i feltet (se foto på siste
side). Dermed er det ikke et uniformt utrykk når det kommer til tak i feltet i dag. At
denne hytten også bygges med shingeltak bryter dermed ikke med en arkitektonisk
praksis.
 Shingeltak er mer kostnadseffektivt enn torvtak. Det er også lettere å billigere å
vedlikeholde gjennom hyttens levetid.
 Landskapet lider ikke som følge av omsøkte tiltak.
 Tiltaket som hele vil passe godt inn i området, både estetisk og funksjonelt.
 Omsøkte bolig er spesielt utvalgt med tanke på at det skal være arkitektonisk
sammenheng mellom denne og området for øvrig, dermed er intensjonene bak
reguleringsplanen fulgt.
 Omsøkte fritidsbolig vil ikke i vesentlig grad redusere naturopplevelsen og
friluftsinteressen i området.
 Den omsøkte fritidsboligen vil heller ikke skille seg nevneverdig ut fra øvrige boliger i
området og vil ikke være til sjenanse for naboer.
Dispensasjonen er nabovarslet til grunneier og to fritidstomter som er gjenboere. Det har ikke
kommet merknader som følge av nabovarslet.
Høring
Rådmannen vurderer at dispensasjon kun berører interesser som skal forvaltes av kommunal
plan- og bygningsmyndighet. Det vurderes derfor som unødvendig å sende søknaden på høring.
Vurdering
Det søkes om å avvike reguleringsplanen for Gammelvollia hytteområdet for å kunne oppføre
fritidsbolig med shingeltak i stedet for torv. Bestemmelser til gjeldende arealplan sier at tak skal
ha torv. I søkers begrunnelse vises det til at det er overvekt av fritidsboliger i området som ikke
har torvtak. Dette har ikke plan- og bygningsmyndigheten vært klar over. Videre er valg av
taktekkingsmaterialet ikke et vurderingstema i forbindelse med kommunens
byggesaksbehandling. Dette er et forhold som ansvarlig foretak eller tiltakshaver selv må
overholde på selvstendig grunnlag. Skulle det vise seg at planbestemmelser ikke overholdes er
dette grunnlag for videre oppfølging etter plan- og bygningslovens kap 32 –
ulovlighetsoppfølging.

Bestemmelsen om torvtak er en bestemmelse for å sikre et enhetlig arkitektonisk preg på
hytteområde i Gammelvollia. Rådmannen er ikke uenig i søker betraktninger om at andre
taktekkingsmaterialer kan ivareta intensjonen i bestemmelsen på tilsvarende måte. Men det
vurderes som overveiende sannsynlig at forholdet ble vurdert konkret i forbindelse med
planprosessen i Gammelvollia. Pr nå er 1/3 av område realisert uten at bestemmelsen er satt til
side. At det er etablert en praksis med annet taktekkingsmaterialet kan ikke ilegges vekt i denne
saken. Rådmannen vurderer at en eventuell dispensasjon i dette tilfelle setter planen vesentlig til
side. Videre er Rådmannen enig i at enkelte bestemmelser i reguleringsplanen, som
taktekkingsbestemmelsen, kan være moden for revisjon. En endring av planbestemmelser må
skje ved en reguleringsendring. Dette slik at alle tomter, eksisterende og fremtidige, i feltet blir
omfattet av endringen. Og at alle etablerte eiere av fritidstomter i området blir hørt i
planprosessen.
Det er tidligere gitt to dispensasjoner fra reguleringsplanen for Gammelvollia. I begge tilfeller
gjaldt dispensasjonen å fravike bestemmelsen som tilsier at takvinkelen skal være mellom 20- og
30 grader med to grader. Altså at tak ble etablert med en vinkel på 32 grader. Rådmannen
vurderte i begge tilfeller at dette var et marginalt avvik som ikke ville påvirke områdets visuelle
kvaliteter. Dette da avviket ikke er åpenbart synlig. Rådmannen vurderer at søknaden om
taktekkingsmaterialet er vesentlig forskjellig fra de foregående dispensasjonene. Dette ved at en
eventuell dispensasjon vil være visuelt synlig.
På bakgrunn av ovennevnte vurderer Rådmannen at det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfelle.
Dette begrunnes med at planen settes vesentlig til side. Videre vurderes det som unødvendig å
vurderer fordelene mot ulempene, i denne saken, all den tid planen settes vesentlig til side.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om å fravike kravet om torvtak på fritidsbolig på
eiendommen gbnr 177/32 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at planen settes
vesentlig til side.

